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Thực hiện Công văn số 626/SVHTT-QLVHGĐ ngày 07/4/2020 của Sở Văn 

hóa và Thể thao về việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid -19 trong gia 

đình, cộng đồng, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo 

các thành viên Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cấp xã, 

phường và thôn, tổ dân phố tập trung thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Xây dựng kế hoạch, các giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao 

ý thức chấp hành các biện pháp, yêu cầu phòng, chống dịch COVID- 19 khi gia đình 

có việc cưới, việc tang; kịp thời phát hiện, phản ánh những hành vi sai phạm đến các 

cơ quan chức năng trên địa bàn để có biện pháp xử lý. 

2. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trên địa bàn: 

- Đối với việc cưới: Vận động, hướng dẫn, khuyến cáo người dân cân nhắc lùi 

thời gian tổ chức tiệc cưới vào thời điểm thích hợp khi nhà nước công bố hết dịch, 

khuyến khích hình thức báo hỷ. 

- Đối với việc tang: Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-

19 theo quy định, vận động nhân dân thực hiện thăm viếng theo quy định là không tập 

trung đông người, giữ khoảng cách tối thiếu 2m giữa người với người. 

- Vận động gia đình, dòng họ không tổ chức liên hoan, gặp mặt và các hình 

thức tập trung đông người khác trong thời gian tập trung phòng, chống dịch Covid -19. 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo 

triển khai nghiêm các nội dung trên./. 
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V/v triển khai công tác phòng chống dịch 

Covid - 19 trong gia đình, cộng đồng 
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